
Verksamhetsberättelse 
Hembygdsföreningen Gamla Rejmyre 2021

Verksamhetsåret 2021 var ytterligare ett år präglat av pandemin. Vi kunde inte ha ett 
årsmöte förrän den 12/9 vilket innebar att styrelsen från 2020 satt kvar till dess. 
Föreningens styrelse hade initialt följande sammansättning:

Ordförande                    Anders Rådenstein
V. ordf                              Thomas Lindholm
Kassör                    Kerstin Skagersträm
Sekreterare                    Michael Maasing
Ledamot                    Carl-David Söderback
Ledamot                    Jörgen Holm
Ledamot                    Bengt Eriksson! Adj. Jesper Waleij

Suppleant                    Ingvar Pettersson
Suppleant                    Adj. Lotta Wall

Efter årsmötet den 12/9 blev den nya styrelsen sammansatt enligt följande:

Ordförande                    Anders Rådenstein 
V. ordf                             Jörgen Holm
Kassör                    Kerstin Skagerström 
Sekreterare                     Michael Maasing
Ledamot                          Roland Sonevang
Ledamot                          Lotta Wall
Ledamot                   Jesper Waleij

Suppleant                   Ingvar Pettersson
Suppleant                   Stefan Nyrén

Övriga förtroendevalda
Revisorer                   Birgitta Johansson och Monica Lundström
Revisor suppleanter       Inga-Britt Kindåker
Valberedare                   Kerstin Karlsson och Johan Karlsson
Valberedarsuppleant      Jimmy Karlsson

Antalet medlemmar var vid årets slut: 138 st



GLASMUSEET
En utställning om lampor och lamptillverkning vid Reijmyre glasbruk var årets 
uppskattade temautställning. Vi fick låna in många lampor av våra medlemmar vilket vi 
är ytterst tacksamma för. Vi fick under året en glasskulptur gjord av Milan Vobruba av 
hans änka Milada.
Vi har under sommaren förlitat oss på Finspångs kommuns turistpersonal som hållit 
öppet i Turistinformationen och Glasmuseet på vardagar.
Utöver det samarbetet med kommunen har föreningen under året haft ett flertal 
volontärer som hjälpt med öppethållande i Glasmuseet.
Vi hade ca 1500 betalande besökare på museet.
Medlemmar gick självklart in gratis.

GRINDSTUGAN
Vi har inte hållit öppet utan bara kunnat sköta det löpande trädgårdsarbetet med hjälp 
av volontärer.
Vi fortsätter vår insamling av ekonomiska medel för att kunna göra en renovering av tak
mm.
Nationaldagsfirandet var inställt.

ARKIV
Reijmyre Glasbruksarkiv.
Arkivgruppen har kommit igång på ett mycket bra sätt i den nya lokalen ovanför 
biblioteket. En stor mängd av glasbrukets gamla arkiv har sorterats igenom inför 
skanning och transport av original till Vadstena. Vi fick fiber inkopplad för kommande 
arbete med digitalisering.

Vi fick även hjälp att sätta upp en glasskylt på gaveln ovanför glassbaren.
Den är tillverkad av Paul Kedelv på glasbruket under 1960-talet och har suttit på 
Norrköpings Tidningars hus i Norrköping. Skylten, med Hantverksrådets-logga, 
räddades undan och är donerad av sonen Hans Kedelv.

STYRELSEN
Styrelsen har haft blandat fysiska och digitala möten en gång i månaden för att sköta 
det löpande arbetet.
Vi var med och visade gamla Rejmyrebilder på Folkets Hus återinvigning efter 
renoveringen.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som varit engagerade i föreningen under det 
gångna året. Såväl de som jobbat ideellt, som de som bidragit med föremål eller 
ekonomiskt stöd. Det är vi tillsammans som gör föreningen!
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